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Technische ondersteuning
Voor vragen of opmerkingen over het bedienen van het PharmGuard® Server-systeem (inclusief het 
PharmGuard® Server-webportaal of de  PharmGuard® Device Reports) kunt u het onderstaande nummer 
bellen of contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van de Smiths Medical Customer Service. 
Smiths Medical kan u helpen met het bedienen en gebruiken van het PharmGuard® Server-systeem.

 Fabrikant:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 VS
Tel: 1 800 258 5361 (VS/CA)
Tel: +1 614 210 7300

 Vertegenwoordiger in Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, VK
Tel: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Symbolen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Batchcode

Catalogusnummer

Fabrikant

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

http://www.smiths-medical.com
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Belangrijke opmerkingen
Voordat u de functies van de PharmGuard® Server software gaat gebruiken, dient u eerst de Gebruikers- 
en administratorhandleiding of de online Help te lezen, al naar gelang van toepassing voor uw rol. 
De handleiding en online Help zijn beschikbaar via het webportaal. 

Uw instelling dient een duidelijk omschreven procedure te volgen en u te instrueren over het 
correcte gebruik van het PharmGuard® Server-webportaal en de PharmGuard® Server software. 
Deze gebruikershandleiding is bedoeld als aanvulling op die instructies. Voer alleen die procedures 
uit waarvoor u training hebt gevolgd.

Specifieke pompmodellen die in deze handleiding worden vermeld, zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw 
regio. Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Smiths Medical.

Opmerkingen: 

• Neem contact op met uw PharmGuard® Server-systeemadministrator voor meer informatie over 
uw gebruikersaccount van het PharmGuard® Server-webportaal, de beveiligingsrollen die aan 
uw gebruikersaccount zijn toegewezen en informatie over uw machtigingen om het PharmGuard® 
Server-webportaal en de functies ervan te gebruiken.

• Informatie die in deze Gebruikers- en administratorhandleiding wordt gegeven, heeft uitsluitend 
betrekking op de PharmGuard® Server software. Raadpleeg de bij de pompen geleverde 
informatie voor gedetailleerde instructies, specificaties, waarschuwingen, garantie en extra 
informatie over het bedienen van de ondersteunde pompen.
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Hoofdstuk 1  Inleiding

Indicaties voor gebruik: De PharmGuard® Server software (PGS) is bedoeld voor het veilig 
verzamelen van gegevens afkomstig van medische toestellen en het distribueren van gegevens 
aan medische toestellen.

Deze handleiding verschaft informatie over het gebruik van functies van het PharmGuard® Server-
webportaal, zoals:

• Het beheren van pakketinstallaties van toestellen. 

• Het weergeven van toestelverbindingen.

• Het weergeven van administrator- en toestelspecifieke rapporten. 

• Het beheren en configureren van aspecten van de PharmGuard® Server software.

Opmerking: Afhankelijk van de rol/machtiging die is toegewezen aan uw gebruikersaccount, hebt u al 
dan niet toegang tot bepaalde functies die worden omschreven in deze PharmGuard® Server Gebruikers- 
en administratorhandleiding. Voor informatie over uw gebruikersaccount en de voor u beschikbare 
machtigingen kunt u contact opnemen met uw PharmGuard® Server-systeemadministrator.

BELANGRIJK! Uw organisatie moet een duidelijk omschreven procedure volgen voor het beheren 
van gebruikersaccounts, beveiligingsrollen en machtigingen, en de aangewezen training bieden met 
betrekking tot de functies van het PharmGuard® Server-webportaal alvorens de gebruiker toegang en 
aanmeldgegevens te verschaffen voor het gebruik van het PharmGuard® Server-webportaal.

Systeemadministrators: Raadpleeg de PharmGuard® Server Technical Deployment Guide voor meer 
informatie over de componenten, interoperabiliteit en configuratie van de PharmGuard® Server software.
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Hoofdstuk 2  Aan de slag
Gewoonlijk is een systeemadministrator verantwoordelijk voor het instellen van de gebruikersaccounts 
van het PharmGuard® Server-webportaal en het verstrekken van het URL-adres aan gebruikers om toegang 
te krijgen tot het webportaal, samen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die vereist zijn om in 
te loggen.

Neem contact op met de PharmGuard® netwerkadministrator als u vragen hebt over gebruikersaccounts.

Inloggen bij het PharmGuard® Server-webportaal
1. Open Microsoft® Internet Explorer®.

2. Voer in de adresbalk van Internet Explorer® het adres van het PharmGuard® Server-webportaal 
in en druk op Enter.

3. Voer in het inlogscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de PharmGuard® Server 
en klik op Login.

 
Afbeelding 1   

Het systeem vraagt mogelijk om een wachtwoord, afhankelijk van de status van het gebruikersaccount 
(bijvoorbeeld in geval van een nieuw gebruikersaccount). Zie Profielwachtwoord wijzigen op 
pagina 8 voor informatie over het wijzigen van uw wachtwoord.

Uitloggen bij de PharmGuard® Server
De sessie van het PharmGuard® Server-webportaal wordt automatisch uitgelogd als er langere tijd geen 
activiteiten zijn uitgevoerd. Om ongeoorloofde toegang tot het PharmGuard® Server-webportaal te 
voorkomen, moet u handmatig uitloggen als u de PharmGuard® Server niet actief gebruikt.

Om bij de PharmGuard® Server uit te loggen, klikt u op de koppeling Uitloggen rechtsboven in het 
PharmGuard® Server-webportaal.
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Afbeelding 2   

De menubalk gebruiken
De menubalk van het PharmGuard® Server-webportaal bevat vervolgkeuzemenu's die u kunt gebruiken 
om door het webportaal te navigeren. Voorbeelden zijn:

Startpagina  : Biedt toegang tot vaak gebruikte rapporten en systeemkoppelingen.

Systeemondersteuning: Wordt gebruikt door systeemadministrators voor systeemondersteunende 
taken. Zie Hoofdstuk 5  Systeemtaken beheren, op pagina 33 voor meer informatie.

Assetbeheer: Wordt gebruikt voor het beheren van groepen, toestellen en pakketinstallaties. 
Zie Hoofdstuk 3  Toestellen, groepen en installaties beheren, op pagina 14 voor meer informatie.

Rapportage: Wordt gebruikt voor het maken van administrator- en toestelspecifieke rapporten. 
Zie Hoofdstuk 4  Rapporten maken, op pagina 22 voor meer informatie.

Mijn profiel: Wordt gebruikt voor het configureren van voorkeursinstellingen voor profielen.  
Zie Het PharmGuard® Server-webportaal aanpassen, op pagina 8 voor meer informatie.

De startpagina weergeven

Afbeelding 3   

De startpagina wordt weergegeven na de eerste keer inloggen of door op het pictogram Startpagina  
te klikken op de menubalk. De startpagina kan worden aangepast om de volgende informatie weer te geven 
(Afbeelding 3):

Rapporttabel: Geeft een lijst van opgeslagen rapporten weer. De rapporten die worden weergegeven 
op de Startpagina zijn opgeslagen vanuit een weergegeven rapport.

Snelkoppelingen: Biedt directe toegang tot vaak geraadpleegde informatie. Snelkoppelingen worden 
ingesteld vanuit het tabblad Mijn voorkeuren van de pagina Mijn profiel. 

Laatste updates: Geeft de laatste updates voor de PharmGuard® Server software weer, evenals 
gebruikers-, toestel- en andere systeeminformatie.

Zie Mijn startpagina wijzigen op pagina 10 voor het configureren van de startpagina en het weergeven 
van opgeslagen rapporten en snelkoppelingen.
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Het PharmGuard® Server-webportaal aanpassen
Het tabblad Mijn profiel kan worden gebruikt voor het aanpassen van de instellingen van het webportaal. 
Zo kunt u:

• Profielinformatie en het wachtwoord beheren (Mijn gebruikersprofiel en Mijn wachtwoord).

• Rapporten opslaan om direct te kunnen raadplegen (Mijn rapporten).

• Voorkeuren voor de startpagina en locatie-instellingen instellen (Mijn voorkeuren).

Profielinformatie en wachtwoord beheren

Profielinformatie wijzigen

1. Selecteer Mijn gebruikersprofiel op het tabblad Mijn profiel.

2. Werk de profielinstellingen naar wens bij: Voornaam, Tweede voornaam, Achternaam en E-mailadres.

3. Klik op Opslaan.

Profielwachtwoord wijzigen

1. Selecteer Mijn wachtwoord wijzigen op het tabblad Mijn profiel.

2. Voer uw huidige wachtwoord in bij Huidig wachtwoord en voer het nieuwe wachtwoord in bij Nieuw 
wachtwoord. Bevestig vervolgens het nieuwe wachtwoord. Alle wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

3. Klik op Wachtwoord wijzigen.

Mijn rapporten instellen
Op de pagina Mijn rapporten kunnen vaak geraadpleegde rapporten worden opgeslagen voor snelle 
toegang. Rapporten kunnen ook zodanig worden ingesteld dat ze automatisch worden bijgewerkt en 
verzonden naar specifieke gebruikers van de PharmGuard® Server.

Een rapport toevoegen

1. Klik op de koppeling Voeg een rapport toe rechtsboven in de rapporttabel.

2. Selecteer een rapport op de pagina Rapportage en geef de criteria voor het rapport op.

3. Klik op Rapport uitvoeren.

4. Klik op In Mijn rapporten opslaan. Het dialoogvenster In Mijn rapporten opslaan wordt 
weergegeven.

Afbeelding 4   

5. Selecteer de weergegeven opties naar wens:

• Bewerk de naam Opslaan als.
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• Klik op het keuzevakje om het rapport te Tonen op startpagina.

• Voer een E-mailadres in als bestemming voor het rapport.

6. Klik op Opslaan.

Een rapport verwijderen

1. Klik op het keuzevakje naast de Rapportnaam van het rapport dat u wilt verwijderen.

2. Klik op Verwijderen. Het dialoogvenster Items verwijderen wordt weergegeven.

3. Klik op Verwijderen om het rapport uit de tabel te verwijderen.

Een rapport inplannen en bijwerken

1. Klik ergens op de rapportnaam. Het dialoogvenster Mijn rapport bewerken wordt weergegeven.

2. U kunt de rapportopties naar wens wijzigen:

• Bewerk de Naam rapport.

• Klik op het keuzevakje voor Tonen op startpagina om dit rapport op de startpagina weer te geven.

• Klik op het keuzevakje voor Schema om het rapport in te plannen. Zie Tabel 1 voor opties voor het 
inplannen van rapporten.

Tabel 1 Opties voor het inplannen van rapporten
Details schema

Aflevertijd Geeft de tijd aan dat het rapport wordt afgeleverd.

Rapport e-mailen naar Het e-mailadres waarnaar het rapport wordt verzonden.

Notatie De bestandsindeling voor het rapport.

Herhalingspatroon

Dagelijks Het rapport wordt dagelijks afgeleverd. Indien dit is geselecteerd,

• geeft u een waarde op in het veld Elke x dag(en) om aan te geven hoe vaak het 
rapport moet worden afgeleverd.

Wekelijks Het rapport wordt op de ingestelde weekdagen afgeleverd. Indien dit is 
geselecteerd, 

• geeft u een waarde op in het veld Wordt herhaald om de x we(e)k(en) 
om aan te geven hoe vaak het rapport moet worden afgeleverd.

• selecteert u de dagen van de week waarop het rapport moet worden afgeleverd.

Maandelijks Het rapport wordt op de aangewezen dag van de maand afgeleverd. Indien dit 
is geselecteerd, 

• kiest u een specifieke dag van de maand of selecteert u een specifieke week 
en dag van de maand waarop het rapport moet worden afgeleverd.

Herhalingsbereik

Begindatum Het rapport wordt afgeleverd op of na de begindatum op basis van het 
gedefinieerde herhalingspatroon.

Geen einddatum Als deze optie is geselecteerd, heeft het rapport geen einddatum en 
zal het blijven worden afgeleverd op basis van de selecties in de sectie 
Herhalingspatroon.

Eindigen op Het rapport wordt niet meer afgeleverd na deze datum.

3. Klik op Opslaan.
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Mijn voorkeuren bijwerken
Op de pagina Mijn voorkeuren kunt u:

• Locatie-instellingen wijzigen en het aantal rijen selecteren dat op elke pagina van een tabel moet 
worden weergegeven.

• De inhoud van de Startpagina aanpassen.

• In Systeemondersteuning het niveau van waarschuwingen selecteren die naar de aangewezen 
administrator moeten worden verzonden. 

Locatie-instellingen wijzigen

Het tabblad Locatie-instellingen van de pagina Mijn voorkeuren bevat opties om de manier waarop 
PharmGuard® Server-portaaltabellen worden weergegeven, aan te passen. 

Afbeelding 5   

Tabelinstellingen: Gebruik de vervolgkeuzelijst Standaardpaginagrootte om het standaardaantal items in te 
stellen dat in een tabel moet worden weergegeven. Selecteer Alles, 5, 10, 25 of 50.

Toestelverbindingen: Stel het standaardfilter in om automatisch toestellen in de tabel op te nemen die 
binnen de geselecteerde tijdsperiode met de server hebben gecommuniceerd. Selecteer Alles, Dag, Week, 
Maand, Kwartaal of Jaar.

Mijn startpagina wijzigen

1. Selecteer Mijn voorkeuren in het vervolgkeuzemenu Mijn profiel.

2. Klik op het tabblad Mijn startpagina.

Afbeelding 6   

3. Selecteer het keuzevakje Mijn rapporten weergeven om alle rapporten van de pagina Mijn rapporten 
weer te geven op de startpagina.
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4. Selecteer het keuzevakje Snelkoppelingen weergeven om vaak gebruikte koppelingen weer 
te geven op de startpagina. 

Een snelkoppeling toevoegen:

a. Klik op Koppeling toevoegen.

b. Klik in de vervolgkeuzelijst bovenaan in de tabel en selecteer een pagina om een snelkoppeling 
te maken.

Afbeelding 7   

c. Klik op Opslaan.

Een snelkoppeling verwijderen:

a. Klik op het keuzevakje naast één of meer snelkoppelingen.

b. Klik op Verwijderen. 

c. Klik in het weergegeven bevestigingsdialoogvenster op Verwijderen.

De sectie Mijn rapporten of Snelkoppelingen van de startpagina verwijderen:

Stel in welke secties op de startpagina moeten worden weergegeven door de keuzevakjes voor 
Mijn rapporten weergeven of Snelkoppelingen weergeven te deselecteren.

Voorkeuren voor Systeemondersteuning instellen

Selecteer het tabblad Systeemondersteuning op de pagina Mijn voorkeuren om systeemwaarschuwingen 
te selecteren die naar de aangewezen administrator moeten worden verzonden.

Opmerking: Hoewel de functie bedoeld is voor het configureren van waarschuwingen, wordt de functie 
voor het configureren van de e-mailontvanger voor waarschuwingen momenteel niet ondersteund. 
Eventuele waarschuwingen die op dit tabblad worden geconfigureerd, worden dus niet verzonden.

1. Selecteer Mijn voorkeuren in het vervolgkeuzemenu Mijn profiel.

2. Klik op het tabblad Systeemondersteuning.

3. Selecteer een waarschuwing in het vervolgkeuzemenu Niveau.

4. Klik op Opslaan.

Tips voor het werken met PharmGuard® Server-tabellen
Het PharmGuard® Server-webportaal geeft vaak informatie in de vorm van tabellen. De volgende opties 
worden gedeeld over de gehele PharmGuard® Server, maar zijn mogelijk niet beschikbaar voor elke tabel:

• Filteren

• Sorteren

• Knop Lijst downloaden
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Filteropties

Afbeelding 8   Voorbeeld PharmGuard® Server-webportaaltabel

Verbonden in de laatste: Gebruik dit filter om alle toestellen te selecteren die met PharmGuard® Server 
hebben gecommuniceerd binnen een gespecificeerde tijdsperiode.

• Dit filter bevat standaard de volgende opties: Alles, Dag, Week, Maand, Kwartaal en Jaar. 

• De standaardwaarde voor dit filter kan worden aangepast op het tabblad Locatie-instellingen 
van de pagina Mijn voorkeuren.

Tabelkolomfilters: Gebruik de filtervelden onder elke tabelkolomkop om de getoonde informatie te 
filteren op kolomcategorie. Een filterveld wordt gemarkeerd met het filterpictogram . Afhankelijk 
van de geselecteerde kolom dienen tekst of cijfers te worden ingevoerd in het veld of wordt er een 
vervolgkeuzelijst met beschikbare opties gegeven.
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Sorteeropties
Sorteerkolom: Klik op een kolomkop om de tabel te sorteren overeenkomstig de inhoud van de 
betreffende kolom.

Sorteerrichting: Klik op het sorteerpictogram om de volgorde van de kolomsortering te wijzigen.

Knop Lijst downloaden
Lijst downloaden: Gebruik deze knop om een werkbladbestand (.cvs) te downloaden met alle items die 
in de huidige tabel worden weergegeven.
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Hoofdstuk 3  Toestellen, groepen en installaties beheren
Gebruik de pagina Assetbeheer om Toestelverbindingen, Groepen en toestellen, Toestelmodellen en 
Pakketinstallaties weer te geven en te beheren.

Opmerking: De beschikbare functies voor Assetbeheer worden bepaald door de machtigingen van het 
gebruikersaccount. Voor informatie over een gebruikersaccount en de beschikbare machtigingen kunt 
u contact opnemen met de PharmGuard® Server-systeemadministrator.

Informatie over toestelverbindingen weergeven
Op de pagina Toestelverbindingen worden de toestellen weergegeven die zijn verbonden met 
de PharmGuard® Server, en wordt het aantal gebruikte licenties voor toesteltoegang getoond. 

1. Selecteer Toestelverbindingen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer. 

De pagina Toestelverbindingen toont informatie over de licenties voor toesteltoegang (als de 
gebruikersrol toegangsrechten heeft om de licentie-informatie te lezen) en vermeldt de rapporterende 
toestellen in de geselecteerde tijdsperiode.

Afbeelding 9   

De volgende toestelinformatie wordt gegeven voor elk toestel dat met de server heeft 
gecommuniceerd in de geselecteerde tijdsperiode:

• Serienummer

• Type toestel

• Groep

• Asset-ID

• Status

• Laatste communicatie

• Instelling

• Laatst gerapporteerde locatie, samen met de meest recente datum en het tijdstip waarop het toestel 
heeft gecommuniceerd met de server (in de lokale tijd van de server).

Opmerking: Als de functie voor locatiediensten in gebruik is, is de Laatst gerapporteerde locatie 
de locatie die door de functie voor locatiediensten wordt gerapporteerd. Als de functie voor 
locatiediensten niet in gebruik is, geeft de Laatst gerapporteerde locatie de locatie van het 
toegangspunt weer.

2. Als u de tijdsperiode van de toestelverbinding wilt wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzelijst 
Verbonden in de laatste en selecteert u de gewenste tijdsperiode: Dag, Week, Maand, Kwartaal, 
Jaar of Alles. De lijst met toestelverbindingen wordt vernieuwd op basis van de selectie.
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3. Als u een Lijst met toestellen wilt downloaden, klikt u op de knop Lijst downloaden en selecteert 
u de optie voor het Opslaan of Openen van het bestand. De toestelinformatie wordt in een .csv-
bestand geleverd.

4. U kunt een Samenvatting van het toestelgebruik weergeven door op de optie Rapport assetgebruik 
per toestel weergeven in de rechterbovenhoek te klikken.

• De statusberichten In gebruik en Niet in gebruik worden verzonden vanaf pompen die online zijn 
en communiceren met de PharmGuard® Server.

• Het statusbericht Offline geeft aan dat een pomp offline is en niet heeft gecommuniceerd met 
de PharmGuard® Server binnen de ingestelde Time-out voor inactiviteit.

Groepen en toestellen beheren
Gebruik de pagina Groepen en toestellen voor:

• Het weergeven of maken van nieuwe groepen.

• Het weergeven of bewerken van informatie van verbonden toestellen.

• Het toewijzen van een toestel aan een groep. 

Toestellen worden automatisch toegewezen aan een standaardgroep als ze zijn verbonden met de 
PharmGuard® Server. Desgewenst kunnen extra groepen worden gemaakt voor de volgende activiteiten:

• Een medicatiebibliotheek naar een specifieke groep toestellen verzenden. 

• Toestellen die bestemd zijn voor testen, scheiden van operationele toestellen.

• Testpakketten (firmware of medicatiebibliotheek) verzenden naar testtoestellen voordat het 
pakket op alle toestellen in het ziekenhuis wordt gebruikt. 

BELANGRIJK! Nadat een toestel handmatig is toegevoegd aan een groep met toegewezen pakketten, 
kan het toestel niet worden verwijderd totdat het uit de groep wordt verwijderd. Zie voor meer 
informatie Een toestel opnieuw toewijzen aan een nieuwe groep, op pagina 18.

Groepen beheren
De volgende opties zijn beschikbaar voor het beheren van groepen:

• Een nieuwe groep toevoegen 

• Een groep wijzigen 

• Een groep verwijderen

Een nieuwe groep toevoegen

1. Selecteer Groepen en toestellen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer.

2. Klik op Groepen.
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3. Klik op Groep toevoegen.

Afbeelding 10   

4. Voer een naam in voor de groep in het veld Groepen.

5. Voer een beschrijving in voor de groep in het veld Beschrijving.

6. Klik op Opslaan.

Een groep wijzigen

1. Selecteer Groepen en toestellen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer.

2. Klik op Groepen.

3. Klik op de rij van de groep die u wilt wijzigen:

• Bewerk de naam van de Groep.

• Bewerk desgewenst de Beschrijving.

• Klik op Annuleren om de informatie van de groep ongewijzigd te laten.

4. Klik op Opslaan.

Een groep verwijderen

1. Selecteer Groepen en toestellen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer.

2. Klik op Groepen.

3. Klik op het keuzevakje naast de naam van de groep.

Afbeelding 11   

4. Klik op Verwijderen.
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Toestellen beheren
Toestellen worden automatisch toegevoegd wanneer ze voor het eerst verbinding maken met de 
PharmGuard® Server. Het handmatig toevoegen van toestellen is alleen nodig om de waarden op voorhand 
in te stellen.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het beheren van toestellen:

• Een nieuw toestel toevoegen

• Toestelgegevens wijzigen

• Een toestel verwijderen

1. Selecteer Groepen en toestellen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer.

2. Klik op Toestellen.

Een nieuw toestel toevoegen

a. Klik op Toestel toevoegen.

b. In de rij voor het nieuwe toestel voert u het volgende in:

• Serienummer: Het serienummer van het toestel. Het serienummer staat vermeld op het 
toesteletiket en wordt toegewezen door Smiths Medical.

• Type toestel: Het type toestel.

• Groep: Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst. 

• Asset-ID: De asset-ID voor het toestel. De asset-ID wordt toegewezen door het ziekenhuis.

Afbeelding 12   

c. Klik op Opslaan.

Toesteldetails wijzigen

a. Klik in de rij van het toestel om de volgende items desgewenst te wijzigen:

Serienummer: Het serienummer van het toestel.

Type toestel: Het type toestel.

Groep: De aan het toestel gekoppelde groep. 

Asset-ID: De asset-ID voor het toestel.

b. Klik op Opslaan.
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Een toestel verwijderen

a. Klik op het keuzevakje naast het toestel.

b. Klik op Verwijderen.

Opmerking: Als een toestel handmatig is toegevoegd aan een groep met toegewezen pakketten, 
kan het toestel niet worden verwijderd. Wijs het toestel eerst toe aan een andere groep zonder 
toegewezen pakketten en verwijder dan het toestel.

Een toestel opnieuw toewijzen aan een nieuwe groep

BELANGRIJK! Wanneer u een toestel opnieuw toewijst aan een nieuwe groep, wordt het meest 
recente pakket dat is gekoppeld aan de geselecteerde groep, op dat toestel geïnstalleerd. Aangezien 
een actief installatiepakket kan worden gedownload door alle toestellen die overeenkomen met het 
type toestel voor het pakket, wordt met klem aangeraden om de pakketinhoud eerst te verzenden 
en valideren voor dat specifieke type toestel voordat u het pakket installeert.

Elke instelling dient voor het valideren en installeren van pakketten een duidelijk omschreven 
procedure te volgen.

a. Klik op Groepen op de pagina Groepen en toestellen.

b. Klik op Toestellen.

c. Klik op het keuzevakje naast een of meer toestellen die worden weergegeven in de tabel.

d. Klik op Opnieuw toewijzen. Het dialoogvenster Toestellen opnieuw toewijzen 
wordt weergegeven.

e. Selecteer een nieuwe groep in het vervolgkeuzemenu Beschikbare groepen.

f. Klik op Opnieuw toewijzen.

g. Voer het wachtwoord voor het gebruikersaccount in en klik op Doorgaan om uw keuze 
te bevestigen.

Een .csv-bestand met toestellen importeren
Er kunnen meerdere toestellen worden toegevoegd door een bestand met door komma's gescheiden 
waarden (.csv) met informatie over de toestellen te importeren. 

Opmerking: Het importbestand moet een header-rij hebben met alle eigenschappen die 
vereist zijn voor een volledige beschrijving van een toestel. De header-rij moet als volgt zijn: 
“AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName”.

Het .csv-bestand moet voor elk toestel de volgende vermeldingen bevatten, gescheiden door een komma: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. Selecteer Groepen en toestellen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer.

2. Klik op Toestellen.

3. Klik op Importeren en vervolgens op Bladeren.

4. Selecteer in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden het bronbestand (.csv) van het 
toestel. Klik vervolgens op Openen. 

5. Klik op Uploaden.
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Als het .csv-bestand een fout bevat, wordt er een foutbericht weergegeven en worden de toestellen 
niet geïmporteerd. Als er geen fouten zijn, worden de toestellen toegevoegd. Op de pagina Groepen 
en toestellen worden de nieuwe toestellen weergegeven.

Toestelmodellen weergeven
Selecteer Toestelmodellen in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer om de toestelmodellen die zijn 
geïnstalleerd op de PharmGuard® Server, weer te geven.

Pakketinstallaties beheren
Gebruik de pagina Pakketinstallatie om pakketinstallaties toe te voegen, weer te geven en te stoppen. 
Een pakketbestand (.cpkg) bevat gegevens zoals toestelconfiguratie of firmware, specifiek voor een 
geïnstalleerd toestelmodel voor de PharmGuard® Server.

Opmerkingen:

• Pakketten worden geïnstalleerd op toestellen die het PharmGuard® Server-webportaal gebruiken, 
maar die niet zijn gemaakt door de PharmGuard® Server. Raadpleeg de fabrikantdocumentatie 
bij het toestel of de software waarmee gegevenspakketten voor het toestel zijn gemaakt voor 
informatie over het maken van pakketten voor toestellen die met de PharmGuard® Server kunnen 
worden gebruikt. Toestelfabrikanten kunnen ook pakketten met firmware-updates voor het 
toestel leveren.

• De PharmGuard® Repository (PGR)-database bevat configuratie-informatie over andere 
PharmGuard® Device Specific Reports en interoperabiliteitsproducten in het gezondheidssysteem. 
Vergeet niet een back-up te maken van de PharmGuard® Repository-database vóór en 
direct na het installeren of upgraden van andere PharmGuard® Device Specific Reports 
en interoperabiliteitsproducten. Neem contact op met de netwerkadministrator van de 
PharmGuard® Server voor meer informatie.

BELANGRIJK! Aangezien een actief installatiepakket kan worden gedownload door alle toestellen die 
overeenkomen met het type toestel voor het pakket, wordt met klem aangeraden om de pakketinhoud 
eerst voor dat specifieke type toestel te verzenden en valideren alvorens het pakket te installeren.

Elke instelling dient een duidelijk omschreven procedure te volgen voor het valideren en installeren 
van pakketten.
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Pakketten uploaden
1. Selecteer Pakketinstallatie in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer. Alle eventueel eerder 

geïnstalleerde pakketten worden weergegeven.

2. Klik op Pakket toevoegen.

3. Klik op Bladeren en zoek het pakketbestand. 

4. Selecteer het pakketbestand en klik op Openen.

5. Klik op Uploaden. 

Nadat het pakketbestand is gelezen, wordt informatie over het pakket weergegeven in de 
tabel Pakketten. 

Pakketten voor groepen installeren
1. Selecteer Pakketinstallatie in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer. Alle eventueel eerder 

geïnstalleerde pakketten worden weergegeven.

Opmerking: Als er reeds een bestaande, actieve pakketinstallatie van hetzelfde type pakket voor 
het toestelmodel is geselecteerd, stopt u de bestaande installatie voordat u het nieuwe pakket 
installeert. Zie Een installatie stoppen op pagina 21 voor meer informatie.

2. Klik op Weergeven/installeren voor het pakket. De pakketinformatie van het installatiepakket 
wordt weergegeven.

3. Als de informatie voor het pakket correct is, klikt u op Installeren om het nieuwe pakket 
te installeren.

4. Selecteer de Groepen voor pakketinstallatie. Het pakket wordt geïnstalleerd op alle toestellen 
in de geselecteerde groepen. 

5. Voer een naam in voor de installatie en geef een begindatum op.

6. Klik op Installeren. 

Het dialoogvenster Wachtwoord vereist verschijnt ter bevestiging. 

7. Voer het wachtwoord voor het gebruikersaccount in en klik vervolgens op Doorgaan om uw keuze 
te bevestigen.

Nadat u de pakketinstallatie hebt bevestigd, wordt de naam van het zojuist geïnstalleerde pakket 
weergegeven in de lijst Installaties met de status Actief.

Opmerking: Het moment waarop een afzonderlijk toestel een pakket ontvangt, kan variëren en 
is afhankelijk van de status van de toestelverbinding met de Medical Device Server (MDS) en het 
interval waarin het toestel met de MDS communiceert. Controleer of elk toestel dat gekoppeld is aan 
de pakketinstallatie het pakket heeft ontvangen. 

Aanvullende installatiegegevens kunnen worden weergegeven door op Rapport pakketinstallaties 
weergeven te klikken. Zie Rapport over pakketinstallatie op pagina 31 voor meer informatie over 
dit rapport. 

Opmerking: De applicatie van pakketten die worden ontvangen door een toestel is specifiek voor 
dat toestelmodel en de inhoud van het pakket. Raadpleeg de documentatie voor het specifieke 
toestel en het installatiepakket voor instructies en informatie over het toepassen van inhoud van 
pakketten op afzonderlijke toestellen.

8. Klik op Lijst downloaden om een .csv-bestand met een overzicht van de pakketten te downloaden. 

9. Selecteer Openen of Opslaan.
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Een installatie stoppen
Het stoppen van een pakketinstallatie betekent dat de pakketinstallatie voor de gekoppelde toestellen 
wordt beëindigd. 

Opmerking: Wanneer een pakketinstallatie wordt gestopt, worden er geen wijzigingen doorgevoerd 
op toestellen die het pakket al hebben ontvangen.

1. Selecteer Pakketinstallatie in het vervolgkeuzemenu Assetbeheer. Alle eerder geïnstalleerde 
pakketten worden weergegeven.

2. Klik op Weergeven/stoppen voor het installatiepakket dat u wilt stoppen. Het dialoogvenster 
Installatie stoppen wordt weergegeven.

3. Klik op Stoppen.

Het dialoogvenster Wachtwoord vereist verschijnt ter bevestiging. 

4. Voer het wachtwoord voor het gebruikersaccount in en klik op Doorgaan om uw keuze te bevestigen.
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Hoofdstuk 4  Rapporten maken
De pagina Rapportage van het PharmGuard® Server-webportaal wordt gebruikt voor het weergeven van:

• Administratieve rapporten die informatie verschaffen over activiteitstracking, assetbeheer, 
toestelevents en pakketinstallatie. 

• Toestelspecifieke rapporten die zijn geïnstalleerd voor een bepaald toestelmodel. 

Opmerkingen: 

• De functies die voor het Rapport beschikbaar zijn, worden bepaald door de machtigingen van het 
gebruikersaccount. Voor informatie over een gebruikersaccount en de beschikbare machtigingen 
kunt u contact opnemen met de PharmGuard® Server-systeemadministrator.

• Klik op Help rapporten op de pagina Criteria invoeren voor meer informatie over elk toestelrapport.

Gedeelde rapportopties

Rapporten afdrukken
Nadat een rapport is uitgevoerd, kan het worden afgedrukt naar een lokale printer of een netwerkprinter.

Opmerking: De eerste keer dat Afdrukken wordt geselecteerd voor een rapport, wordt er in het 
dialoogvenster voor afdrukbeheer van de printer gevraagd om de invoegtoepassing SQL Server Reporting 
Services voor de browser te installeren. Afhankelijk van de configuratie bevestigt u de installatie door op 
Ja te klikken. Na installatie van de invoegtoepassing is het afdrukken van rapporten ingeschakeld.

1. Klik op het pictogram Afdrukken in de rapportwerkbalk boven het rapport. 

2. Kies de printer en de gewenste afdrukopties in het printerdialoogvenster. 

3. Selecteer Afdrukken.

Opmerkingen: 

• Afhankelijk van de inhoud van een rapport dienen sommige rapporten mogelijk te worden 
afgedrukt in de liggende afdrukstand om de inhoud van het rapport correct weer te geven. 
In het printerdialoogvenster kunt u de afdrukvoorkeuren voor uw specifieke printer instellen. 

• Afhankelijk van de inhoud van het rapport kan het aantal afgedrukte pagina's hoger zijn dan 
het aantal pagina's dat wordt weergegeven in het rapportweergavevenster.

Rapporten exporteren
Nadat een rapport is uitgevoerd, kan het worden geëxporteerd en opgeslagen in diverse 
bestandsindelingen voor offline weergave en andere doeleinden. Beschikbare indelingen zijn:

• XML-bestand met rapportgegevens

• CSV (door komma gescheiden)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®
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1. Klik op het pictogram Exporteren in de rapportwerkbalk boven het rapport.

2. Selecteer de gewenste exportbestandsindeling in de vervolgkeuzelijst. Er wordt een dialoogvenster 
weergegeven.

3. Geef aan of u het bestand wilt openen of opslaan. Als u het bestand wilt opslaan, selecteert u een 
locatie voor het bestand.

Opmerkingen: 

• XML- en CSV-indelingen ondersteunen alleen tekst en zijn niet geschikt voor het exporteren 
van rapporten met tabellen. Verder moeten sommige rapporten die worden geëxporteerd 
naar Microsoft® Excel®, mogelijk handmatig in Excel® worden geformatteerd voor de gewenste 
visuele resultaten.

• Afhankelijk van de Microsoft® SQL Server® versie die u gebruikt, is het exporteren van rapporten 
naar Microsoft® Excel® met meer dan 65.536 rijen wellicht niet mogelijk en kan dit leiden tot 
een foutmelding.

• Als er bij het exporteren naar CSV een rij is met de waarde Totaal, wordt deze rij getoond als extra 
kolommen en wordt de waarde herhaald voor elke rij.

• Uw systeemadministrator staat bepaalde exportindelingen van het onderliggende 
rapportagesysteem mogelijk niet toe. Verder zijn sommige exportindelingen mogelijk niet 
ingeschakeld door uw systeemadministrator, omdat ze niet correct werken voor het exporteren 
van rapporten vanuit het PharmGuard® Server-webportaal. Neem voor meer informatie contact op 
met uw PharmGuard® Server-systeemadministrator.

• Als u een omvangrijk rapport naar PDF exporteert, moet u mogelijk de eigenschap Rapporttime-
out van SSRS Rapportbeheer aanpassen door de waarde in te stellen op Geen time-out bij rapport. 
De time-out staat standaard ingesteld op 1800 seconden (30 minuten). De time-out voor het 
rapport moet zijn ingesteld op Geen time-out bij rapport voor elk rapport dat voor het exporteren 
naar PDF langer nodig heeft dan 30 minuten.

Rapporten opslaan
Als u op de knop In Mijn rapporten opslaan boven aan elk rapport klikt, wordt een rapport toegevoegd aan 
de pagina Mijn rapporten. Nadat het geselecteerde rapport is opgeslagen, wordt het weergegeven op de 
pagina Mijn rapporten en optioneel op de Startpagina. Wanneer u een rapport opslaat in Mijn rapporten, 
hebt u de keuze om het rapport met een andere naam op te slaan.

1. Klik bovenaan op de pagina Rapport op In Mijn rapporten opslaan. Het dialoogvenster In Mijn 
rapporten opslaan wordt weergegeven.

2. Controleer en bewerk waar nodig de volgende informatie:

• Opslaan als: naam van het rapport

• Tonen op startpagina

• E-mailadres

3. Klik op Opslaan. Het opgeslagen rapport wordt toegevoegd aan de pagina Mijn rapporten.
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Een rapport inplannen
Nadat een rapport is opgeslagen naar Mijn rapporten, kunt u ook een terugkerende taak inplannen om 
het rapport uit te voeren. Met een ingeplande taak kunt u een taak dagelijks, wekelijks of maandelijks 
in een aangegeven datumbereik laten uitvoeren. U kunt de gewenste uitvoerindeling selecteren en het 
e-mailadres invoeren waar u het rapport naartoe wilt verzenden.

1. Selecteer Mijn rapporten in het vervolgkeuzemenu Mijn profiel.

2. Klik op de naam van het rapport dat u wilt inplannen.

Afbeelding 13   

Opmerking: De cursor verandert niet in een pijl. Klik gewoon op de tekst van de naam.

Het dialoogvenster Mijn rapport bewerken wordt weergegeven.

Afbeelding 14   

3. Klik op het keuzevakje Schema.

Het scherm Mijn rapport bewerken wordt uitgevouwen en geeft de opties voor het schema weer.

Afbeelding 15   

4. Voer de details voor het schema in en selecteer Opslaan.

Administratieve rapporten
De administratieve rapporten van de PharmGuard® Server zijn onderverdeeld in vier categorieën:
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• Activiteitstracking

• Assetgebruik

• Eventgeschiedenis toestel

• Pakketinstallatie

Afbeelding 16   

Opmerking: Gebruik de werkbalkopties in het rapportvenster om naar de inhoud van het rapport te 
bladeren, te zoeken naar tekst binnen het rapport, het rapport te exporteren, op te slaan of af te drukken.

Opmerking voor de systeemadministrator: Waarden met betrekking tot tijdsintervallen in de rapporten 
Assetgebruik per toestel, Assetgebruik per tijd, Trending eventgeschiedenis en Eventgeschiedenis worden 
berekend door de SQL Agent-taak 'PharmGuardRepository PGR Aggregate Update' die is ingepland om 
dagelijks om 12:15 te worden uitgevoerd. Zie het volgende Microsoft-artikel voor het wijzigen van de 
taakplanning: "Schedule a Job" op http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx.

Een rapport genereren
1. Selecteer Administratief in het vervolgkeuzemenu Rapportage.

2. Selecteer het gewenste rapport in de lijst met rapporten.

3. Voer de selectiecriteria voor het rapport in.

4. Klik op Rapport uitvoeren.

Opmerking: Klik indien gewenst op de knop In Mijn rapporten opslaan.

Rapporten over activiteitstracking
De rapporten over activiteitstracking worden beschreven in Tabel 2. De weergegeven resultaten zijn 
gebaseerd op de geselecteerde rapportcriteria.

Tabel 2 Rapporten over activiteitstracking
Naam rapport Beschrijving
Events voor 
administratietracking

Dit rapport geeft een gerangschikte lijst van administratiegerelateerde events weer met 
informatie over beveiligingsevents die hebben plaatsgevonden in een tabel.

Datum en tijd De datum en het tijdstip waarop het event heeft plaatsgevonden, in de lokale tijd van de server.

Trackingcode De codes worden gebruikt om het type tracking-event te identificeren. Zie Tabel 3 voor codes.

Bron De naam van de applicatie die het event heeft gegenereerd. Als de bron van het event 
bijvoorbeeld een Medical Device Server-instantie is, wordt MDS:servername weergegeven 
als Bron.

Bericht Een gedetailleerde beschrijving van het event/de code.

http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Naam rapport Beschrijving
Trending voor 
administratietracking

Dit rapport toont het aantal administratiegerelateerde tracking-events die in de loop van de 
tijd hebben plaatsgevonden, inclusief event-trending en distributie in een kolomgrafiek.

Datum en tijd De datum en het tijdstip waarop het event heeft plaatsgevonden, in de lokale tijd van de server.
Kolomgrafiek Als u eventdetails wilt weergeven, klikt u op de gekleurde balk in de grafiek om het 

rapport Events voor administratietracking te openen.
Gebruikersgeschiedenis Dit rapport verschaft informatie over de gebruikersactiviteiten van het PharmGuard® 

Server-webportaal.
Datum en tijd De datum en het tijdstip waarop het event heeft plaatsgevonden, in de lokale tijd van de server.
Trackingcode De identificatiecode van het geschiedenisevent die wordt gebruikt voor het identificeren 

van het type geschiedenisevents. Zie Tabel 4 voor codes.
Gebruiker De gebruikersnaam van de gebruiker die de activiteit uitvoert.
Bericht Een gedetailleerde beschrijving van het event/de code.

Tabel 3 Tracking-eventcodes 
Code Tracking-event 

AT003 Verbinding medisch toestel mislukt 

AT013 Fout SSL-verbinding medisch toestel 

AT021 Waarschuwing capaciteit toestel 

AT022 Waarschuwing capaciteit client 

AT023 Capaciteit toestel overschreden 

AT032 Metagegevenstype-ID ontbreekt 

AT033 Ongeldig type toestelmodel 

AT041 Overdrachtsfout respons 

AT042 Uitvoering van thread mislukt 

AT043 Login mislukt 

AT044 Login mislukt (gebruiker geblokkeerd) 

AT045 Login geslaagd 

AT046 Uitloggen geslaagd 

AT047 Integriteitscontrole pakket mislukt 

AT048 Pakket toegepast 

AT049 Pakketoverdracht 

AT050 Melding nieuw pakket 

AT053 Tijdverzoek mislukt 

AT054 Update pakketstatistieken mislukt 

AT055 Integriteitscontrole pakket mislukt 

AT056 Gebruikersaccount uitgeschakeld 

AT057 Wachtwoord verlopen 

AT058 Gebruikersaccount geblokkeerd 

AT059 Upload nieuw pakket geslaagd 

AT063 Productlicentie verlopen 

AT065 Pakketverzoek mislukt: Aangevraagd pakket niet gevonden 
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Code Tracking-event 

AT066 Pakketverzoek mislukt: Fout pakketgegevens 

AT067 Pakketverzoek mislukt: Fout bij verwerking pakketaanvraag

AT069 Pakketinfo mislukt: Aangevraagd pakket niet gevonden 

AT070 Pakketinfo mislukt: Fout bij verwerking pakketaanvraag 

AT072 Applicatieverzoek mislukt 

AT073 Starten plug-in mislukt 

AT074 Stoppen plug-in mislukt 

AT075 Fout gegevensopslag 

AT076 Interne fout 

CO001 Storing DataStage-update 

CO002 Fout toestelregistratie 

CO003 Validatie bericht mislukt 

CO004 Leesverzoek toestelbericht mislukt 

CO005 Niet compatibel met PGS 

CO006 Niet-ondersteund type metagegevens 

CO007 Licentie PGI Ensemble bijna verlopen 

CO008 Licentie PGI Ensemble verlopen 

CO009 Interne verwerkingsfout 

CO010 Storing payloadverzending 

CO011 Geen HL7-verbindingen geconfigureerd 

CO012 Geen berichttypen geconfigureerd 

CO013 Geen configuratiesectie opgegeven 

CO014 Onverwachte fout bij verwerking bericht 

CO015 Bestand in opgeslagen toestand is beschadigd 

CO016 Crash gedetecteerd op eerdere run van de server 

CO017 Kan toestandgegevens niet opslaan 

CO018 Herstelpoging toestand mislukt 

CO019 Toestand hersteld 

CO020 Er wordt gestart zonder gegevens over de infusietoestand 

CO021 Verbindingsfout 

CO022 Fout verificatieconfiguratie 

CO023 Fout gegevensopslag 

CO024 Hiaat toestelbericht gedetecteerd. 

CO025 AMU-fout 

CO026 Geen AMU-bibliotheken gevonden 

CO027 Kan bibliotheek niet laden 

DR001 PDR ETL-taak event geslaagd 

DR002 PDR ETL-taak event mislukt 

DR003 PDR ETL-taak archief geslaagd 



 PharmGuard® Server Software 2.4  Gebruikers- en administratorhandleidingPagina 28

Code Tracking-event 

DR004 PDR ETL-taak archief mislukt 

DR005 PDR eventset beschadigd

DR006 PDR ongeldig bericht ontvangen 

DR009 PDR ongedefinieerd alarmtype ontvangen 

DR100 Onverwachte fout 

DR101 Onverwachte fout bij verwerking bericht 

DR102 Fout bij databasetoegang 

DR103 Niet-ondersteund toesteltype 

Tabel 4 Identificatiecode van geschiedenisevent
Code Geschiedenisevent

HC001 Login geslaagd 

HC002 Uitloggen geslaagd 

HC101 Rol gemaakt 

HC102 Rol bijgewerkt 

HC103 Rol verwijderd 

HC151 Gebruiker gemaakt 

HC152 Gebruiker gewijzigd 

HC154 Gebruikerswachtwoord gewijzigd 

HC171 Pakketinstallatie gestart 

HC174 Pakketinstallatie naar toestel 

HC191 Toestelgroep toegevoegd 

HC192 Toestelgroep gewijzigd 

HC193 Toestelgroep verwijderd 

HC194 Toestelgroep toegewezen 

HC195 Toestelgroep verplaatst 
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Rapporten over assetgebruik
De rapporten over assetgebruik worden beschreven in Tabel 5. De weergegeven resultaten zijn gebaseerd 
op de geselecteerde rapportcriteria.

Tabel 5 Rapporten over assetgebruik
Naam rapport Beschrijving
Assetgebruik per tijd Dit rapport bevat informatie over de toestellen die in gebruik zijn en de gebruiksuren 

op basis van het geselecteerde trendinterval. Als u assetdetails wilt weergeven, klikt 
u op de gekleurde balk in de grafiek om het rapport Assetgebruik per toestel te openen.

Dag Datum waarop het toestel is gebruikt.

Toestellen in gebruik Het aantal toestellen dat in gebruik is, weergegeven per maand.

Gebruiksuren Het aantal uren in gebruik per toestel, weergegeven per maand.

Assetgebruik per toestel Dit rapport bevat informatie over toestellen en events. De informatie is onderverdeeld 
naar groep en instelling.

Type toestel Het type toestel.
Serienummer Het serienummer van het toestel.
Groep De aan het toestel gekoppelde groep. 
Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 

toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Gebruiksuren Geeft het aantal uren in gebruik weer voor de laatste 30, 60, 90, 180 en 360 dagen.

Assetgroepen Dit rapport bevat informatie over de groepen voor elk van de toestellen en is 
gegroepeerd per type toestel.

Type toestel Het type toestel.
Groep De aan het toestel gekoppelde groep. 
Serienummer Het serienummer van het toestel.
Asset-ID De aan het toestel gekoppelde asset-ID.
Bibliotheek De bibliotheek die door het toestel wordt gebruikt.
Revisie De revisie van de bibliotheek.
Laatste communicatie De datum en het tijdstip van de laatste communicatie met het toestel.
Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 

toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Locatie De aan het toestel gekoppelde locatie.
AP-naam De naam van het draadloze toegangspunt als er een toegangspunt is gekoppeld aan 

het toestel.
Assetgroepgeschiedenis Dit rapport bevat informatie over de toestellen, per type toestel, en de groepen waarvan 

ze deel hebben uitgemaakt gedurende een gedefinieerde tijdsperiode.
Type toestel Het type toestel.
Groep De aan het toestel gekoppelde groep. 
Start De begindatum en -tijd in de lokale tijd van de server.
Einde De einddatum en -tijd in de lokale tijd van de server.

Assets per instelling Dit rapport bevat informatie voor elk type toestel, gegroepeerd per instelling in een 
kolomgrafiek en tabelindeling.

Type toestel  Het type toestel.
Aantal toestellen  Het aantal toestellen voor de instellingen per type toestel.
Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 

toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
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Rapporten eventgeschiedenis toestel
De Rapporten eventgeschiedenis toestel worden beschreven in Tabel 6. De weergegeven resultaten zijn 
gebaseerd op de geselecteerde rapportcriteria.

Tabel 6 Rapporten eventgeschiedenis toestel
Naam rapport Beschrijving
Eventgeschiedenis Dit rapport bevat informatie over de toestellen die in gebruik zijn en de gebruiksuren op 

basis van het geselecteerde trendinterval. Als u assetdetails wilt weergeven, klikt u op de 
gekleurde balk in de grafiek om het rapport Assetgebruik per toestel te openen.

Type toestel Het type toestel.

Serienummer Het serienummer van het toestel.

Asset-ID De asset-ID van het toestel.

Datum en tijd De datum en het tijdstip (zoals ingesteld op het toestel) waarop het toestelevent 
werd gegenereerd.

Klasse De aan het toestel gekoppelde eventklasse.

Trigger Het type event-trigger (bijvoorbeeld: Bijwerken)

Bericht Een beschrijving van het event dat heeft plaatsgevonden op het toestel.

Eventgegevens Aanvullende informatie over het event.

Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 
toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Locatie De aan het toestel gekoppelde locatie.

AP-naam De naam van het draadloze toegangspunt dat aan het toestel is gekoppeld.

Trending 
eventgeschiedenis

Dit rapport bevat informatie over toestelevent-trending en distributie in een 
kolomgrafiek. Het toont het aantal toestelgerelateerde events, gegroepeerd per 
eventklasse, die hebben plaatsgevonden in de geselecteerde tijdsperiode.

Type toestel Het type toestel.
Aantal events Het aantal events.
Eventklasse De grafiek bevat de geselecteerde eventklassen (Alarm, Storing, Onderhoud, 

Stroomvoorziening, Telemetrie, Therapie en Therapiewijziging). 
Toestelonderhoud Dit rapport bevat informatie over onderhoud dat is uitgevoerd en over pakketten die zijn 

toegepast op de toestellen. 
Type toestel Het type toestel.
Serienummer Het serienummer van het toestel.
Asset-ID De aan het toestel gekoppelde asset-ID.
IP-adres Het IP-adres van het toestel.
MAC-adres Het MAC-adres van het toestel.
PM-datum De datum en het tijdstip (zoals ingesteld op het toestel) waarop preventief onderhoud 

moet worden uitgevoerd. Wanneer de datum is verlopen, verschijnt deze datum in rood 
en wordt "Onderhoud achterstallig" weergegeven.

Applicatie Het type software (gedefinieerd door het toestel) dat momenteel op het toestel 
wordt uitgevoerd.

Versie De versie van de applicatie.
Naam De naam van het .cfw-bestand.
Revisie De bestandsrevisie.
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Naam rapport Beschrijving
Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 

toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Locatie De aan het toestel gekoppelde locatie.
AP-naam De naam van het draadloze toegangspunt dat aan het toestel is gekoppeld.

Overzicht totale storingen Dit rapport bevat informatie over storingstypen en totale aantallen events. gegroepeerd 
per type toestel.

Type toestel Het type toestel.
Serienummer Het serienummer van het toestel.
Asset-ID De asset-ID van het toestel.
Aantal events Het totale aantal events gerelateerd aan het specifieke storingstype voor het toestel.
Storingstype Het toestelspecifieke bericht dat is gekoppeld aan de storing.
Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 

toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.
Locatie De aan het toestel gekoppelde locatie.
AP-naam De naam van het draadloze toegangspunt dat aan het toestel is gekoppeld.

Rapport over pakketinstallatie
Het rapport over pakketinstallatie wordt beschreven in Tabel 7. De weergegeven resultaten zijn gebaseerd 
op de geselecteerde rapportcriteria.

Tabel 7 Rapport over pakketinstallatie
Naam rapport Beschrijving
Pakketinstallatie Dit rapport bevat informatie over geïnstalleerde pakketten. Dit rapport is gegroepeerd 

per type toestel.

Type toestel Het type toestel.

Type Het installatietype (bijvoorbeeld firmware).

Versie De pakketversie.

Revisie De pakketrevisie.

Serienummer Het serienummer van het toestel.

Asset-ID De aan het toestel gekoppelde asset-ID.

Melding De datum en het tijdstip van de melding.

Start overdracht De datum en het tijdstip waarop de overdracht is gestart.

Einde overdracht De datum en het tijdstip waarop de overdracht is beëindigd.

Toegepast De datum en het tijdstip waarop het geïnstalleerde pakket is toegepast.

Instelling De naam van de instelling die aan het toestel of toestelevent is gekoppeld op basis van 
toegangspunt, IP-bereik of RTLS, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Locatie De aan het toestel gekoppelde locatie.

AP-naam De naam van het draadloze toegangspunt dat aan het toestel is gekoppeld.
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Toestelspecifieke rapporten maken
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de PharmGuard® Device Reports of de online Help voor volledige 
informatie over de toestelrapporten die beschikbaar zijn met de PharmGuard® Server.

1. Selecteer Rapportage in de menubalk van de startpagina. De pagina Rapportage wordt 
weergegeven.

2. Selecteer de gewenste toestelrapportverzameling om een lijst met beschikbare rapporten weer 
te geven.

3. Klik op de naam van het rapport.

4. Voer de gewenste rapportcriteria in.

5. Klik op de knop Rapport uitvoeren. 

Opmerking: De knop Rapport uitvoeren wordt niet weergegeven als er geen gegevens beschikbaar 
zijn voor de geselecteerde rapportcriteria. Selecteer een relevante Periode of andere rapportcriteria 
totdat de knop Rapport uitvoeren verschijnt.

6. Selecteer desgewenst de optie Afdrukken of Exporteren. 
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Hoofdstuk 5  Systeemtaken beheren
PharmGuard® Server-systeemadministrators (en andere gebruikers met de relevante rol/machtiging) 
hebben toegang tot de pagina Systeemondersteuning en kunnen deze gebruiken voor het uitvoeren 
van de volgende taken:

• Een licentie installeren voor de PharmGuard® Server, zie pagina 33.

• Serverinstellingen beheren, zie pagina 34.

• Instellingen maken die gekoppeld kunnen worden aan draadloze toegangspunten, 
zie pagina 34.

• Namen toewijzen en locaties aangeven voor draadloze toegangspunten, zie pagina 35.

• Wachtwoordbeleid beheren, zie pagina 36.

• LDAP-server en gebruikerskenmerken configureren, zie pagina 37.

• Gebruikers maken en beheren, zie pagina 38.

• Gebruikersrollen en systeemtoegangsrechten maken en beheren, zie pagina 38.

Opmerking: Volg een best practice-procedure door een back-up te maken van de PharmGuard® 
Repository (PGR)-database vóór en direct na het installeren of upgraden van producten voor PharmGuard® 
Device Reports (PDR) of PharmGuard® Interoperability (PGI). Pleeg overleg met de databasebeheerder voor 
specifieke procedures.

De licentie van het PharmGuard® Server-systeem installeren
Een licentiebestand voor het PharmGuard® Server-systeem moet worden aangevraagd bij Smiths Medical en 
geïnstalleerd vanaf het PharmGuard® Server-portaal voordat u de PharmGuard® Server kunt gaan gebruiken.

• Met deze licentie kan een gespecificeerd aantal toestellen (zoals bepaald door de licentie) 
communiceren met het PharmGuard® Server-systeem. 

• De licentie specificeert welke componenten en functies van het PharmGuard® Server-systeem zijn 
ingeschakeld. 

1. Selecteer Licentie in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

2. Klik op Nieuwe installeren.

3. Het dialoogvenster Nieuwe licentie installeren wordt weergegeven. Klik op Bladeren.

4. Zoek en selecteer het licentiebestand (*.xlic) in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden. 
Klik vervolgens op Openen.

Het pad naar het geselecteerde licentiebestand wordt weergegeven. 

5. Klik op Uploaden.

Als de licentie geldig is, wordt informatie over de licentie en de bijbehorende serverfuncties 
weergegeven.

6. Klik op Installeren. 

7. Klik op OK als u wordt gevraagd de installatie te bevestigen.

Opmerking: Na het installeren van een licentie moet u de Internet Information Services-service (IIS-service) 
starten (of opnieuw starten) met het Internet Information Services-beheerprogramma (ISS-beheerprogramma) 
in het Windows-configuratiescherm. Dit moet worden gedaan op het systeem waarop de PharmGuard® 
systeemwebapplicatie wordt uitgevoerd.
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Instellingen en toegangspunten beheren
Met de pagina Instellingen en toegangspunten kunnen systeemadministrators de volgende taken uitvoeren:

• Namen toewijzen aan draadloze toegangspunten die door toestellen worden gebruikt.

• Namen toewijzen aan instellingen.

• Een toegangspunt koppelen aan een instelling.

• Optioneel een beschrijving geven van de locatie van toegangspunten.

Opmerking: Door deze informatie te koppelen aan een MAC-adres voor een specifiek draadloos 
toegangspunt, kan belangrijke informatie worden gegeven in rapporten die informatie over toegangspunten 
bevatten. Hoewel het nuttig is om deze informatie te verschaffen voor rapportagedoeleinden, is deze niet 
vereist om toegangspunten voor toestellen in te stellen of te gebruiken.

Instellingen beheren
Gebruik beschrijvende instellingsidentificaties die gekoppeld kunnen worden aan draadloze 
toegangspunten of met bereiken van IP-adressen. De pagina Instellingen en toegangspunten geeft een lijst 
weer met instellingsidentificaties die eerder zijn toegevoegd aan het PharmGuard® Server-webportaal. 

Gebruik de pagina Instellingen en toegangspunten om informatie over de instelling toe te voegen, 
te wijzigen of te verwijderen.

1. Selecteer Instellingen en toegangspunten in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

Een nieuwe instelling toevoegen met realtimelocatieservices of met de functie voor locatie 
per toegangspunt ingeschakeld

a. Klik op Instelling toevoegen.

b. Typ een naam voor de instelling.

c. Klik op Opslaan.

Een nieuwe instelling toevoegen met de functie voor instelling per IP-locatie ingeschakeld

a. Klik op Instelling toevoegen.

b. Voer de volgende informatie over de nieuwe instelling in:

 Instelling: Kies een aan het IP-adresbereik te koppelen instelling. 

 Start-IP-adres: Voer een geldig IPv4 of IPv6 IP-adres in dat lager is dan het Eind-IP-adres. 

 Eind-IP-adres: Voer een geldig IPv4 of IPv6 IP-adres in dat hoger is dan het Start-IP-adres. 

 Locatie: (Optioneel) Voer een locatie in voor de instelling.

c. Klik op Opslaan.

Een instelling verwijderen

Opmerking: Een instelling kan niet worden verwijderd als deze gekoppeld is aan een toegangspunt of 
aan pompeventgegevens.

a. Selecteer het keuzevakje voor de instelling die u wilt verwijderen.

b. Klik op Verwijderen. 

c. Klik op OK in het bevestigingsbericht.
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Toegangspunten beheren
Gebruik de pagina Instellingen en toegangspunten om een toegangspunt toe te voegen, te importeren, 
te wijzigen of te verwijderen.

1. Selecteer Instellingen en toegangspunten in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

a. Klik op Toegangspunt toevoegen.

Afbeelding 17   

b. Voer de volgende informatie over het nieuwe toegangspunt in:

MAC-adres: Voer het MAC-adres voor het toegangspunt in met de indeling XX:XX:XX:XX:XX:XX. 
MAC-adressen mogen alleen hexadecimale tekens bevatten [0-9, a-f, A-F]. Het MAC-adres voor uw 
toegangspunt vindt u ergens op de hardware of in de software van uw toegangspunt. Raadpleeg 
de informatie die met de hardware van uw toegangspunt is meegeleverd voor meer details.

AP-naam: Voer de naam voor het toegangspunt in.

Instelling: Kies een aan het toegangspunt te koppelen instelling. Zie Een nieuwe instelling 
toevoegen met realtimelocatieservices of met de functie voor locatie per toegangspunt 
ingeschakeld, op pagina 34 voor informatie over het toevoegen van instellingen.

AP-locatie: (Optioneel) Voer de naam van de locatie in waar het toegangspunt zich bevindt.

c. Klik op Opslaan.

Informatie voor een bestaand toegangspunt wijzigen

a. Klik op Toegangspunten om de tabel onder Toegangspunten weer te geven als dit nog niet het 
geval is.

b. Klik op de naam van het toegangspunt dat u wilt wijzigen.

c. Wijzig de velden AP-naam, Instelling en AP-locatie naar wens. 

d. Klik op Opslaan.

Een toegangspunt verwijderen

a. Selecteer Instellingen en toegangspunten in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

b. Zoek in het veld Toegangspunt het toegangspunt dat u wilt verwijderen, selecteer het 
bijbehorende keuzevakje en klik vervolgens op Verwijderen.

c. Klik op Verwijderen in het bevestigingsbericht dat wordt weergegeven om het toegangspunt 
te verwijderen.
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Toegangspunten importeren

Er kunnen meerdere toegangspunten worden toegevoegd door een bestand met door komma's gescheiden 
waarden (.csv) met informatie over de toegangspunten te importeren. Voordat u toegangspunten 
importeert, moet u ervoor zorgen dat instellingsidentificaties in het .csv-bestand worden toegevoegd aan 
de sectie Instellingen van de pagina Instellingen en toegangspunten.

Opmerking: Het importbestand moet een header-rij hebben met alle eigenschappen die vereist 
zijn voor een volledige beschrijving van een toegangspunt. De header van de csv moet zijn: 
"MAC,Name,Facility,Location". Het .csv-bestand moet voor elk toegangspunt de volgende vermeldingen 
bevatten, gescheiden door een komma:

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]

Informatie over toegangspunten uit een .csv-bestand importeren

1. Selecteer Instellingen en toegangspunten in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

2. Klik op Importeren.

3. Klik op Bladeren.

4. Selecteer in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden het bronbestand (.csv) van het 
toestel. Klik vervolgens op Openen.

5. Klik op Uploaden.

Opmerking: Als het .csv-bestand een fout bevat, wordt een foutbericht weergegeven en worden de 
toegangspunten niet geïmporteerd. Als er geen fouten zijn, worden de toegangspunten toegevoegd 
en worden de nieuwe toegangspunten weergegeven in de tabel onder Toegangspunten.

De SMTP-server instellen
Met de beschikbare hulpmiddelen in de sectie Systeemonderhoud van de pagina Systeemondersteuning 
kunnen PharmGuard® Server-systeemadministrators de instellingen van de SMTP-server voor het 
PharmGuard® Server-webportaal bijwerken. 

1. Selecteer SMTP-server in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

Afbeelding 18   

2. Wijzig waar nodig de instellingen van de SMTP-server.

3. Klik op Verbinding testen.

Het wachtwoordbeleid instellen
Met de beschikbare hulpmiddelen in de sectie Verificatie van de pagina Systeemondersteuning kunnen 
PharmGuard® Server-systeemadministrators het wachtwoordbeleid instellen dat van toepassing is voor 
gebruikers van het PharmGuard® Server-webportaal. 
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1. Selecteer Plaatselijk wachtwoordbeleid in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning. 
De huidige instellingen voor het wachtwoordbeleid worden weergegeven.

Afbeelding 19   

2. Stel het wachtwoordbeleid naar wens in. Zie Bijlage A  Instellingen voor het wachtwoordbeleid, 
op pagina 41 voor een beschrijving van de instellingen voor het wachtwoordbeleid.

Opmerking: Klik op Terug naar standaardwaarden om alle instellingen voor het wachtwoordbeleid 
terug te zetten naar standaardwaarden.

3. Klik op Opslaan.

De LDAP-server en gebruikerskenmerken configureren
PharmGuard® Server-systeemadministrators kunnen de LDAP-server voor het PharmGuard® Server-webportaal 
configureren.

De LDAP-server configureren
1. Selecteer LDAP-configuratie in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning.

Afbeelding 20   

2. Selecteer LDAP-logins inschakelen om LDAP-logins in te schakelen op het systeem.

3. Voer de Servernaam of het IP-adres voor de LDAP-server in.

4. Voer de Poort voor de LDAP-server in. De standaardwaarde is 389.

5. Selecteer het type Beveiliging. De standaardwaarde is Geen.

6. Voer de Bind-DN voor de LDAP-server in (bijvoorbeeld, ou=testing). 

Opmerking: De syntaxis voor het schrijven van een DN varieert en is afhankelijk van de LDAP-server 
die u gebruikt.

7. Voer het Bindwachtwoord in.

8. Voer een Time-out antwoord in. Dit staat voor de duur (in seconden) dat het systeem wacht op een 
antwoord van de LDAP-server. De standaardwaarde is 5 seconden.
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9. Klik op Verbinding testen om de verbinding met de server te controleren.

10. Ga door met het invoeren van gebruikerskenmerken voor de LDAP-server. 

Opmerking: LDAP-gebruikers moeten minimaal één rol toegewezen krijgen. De feitelijke 
configuratie van gebruikers wordt uitgevoerd op de LDAP-server.

De LDAP-gebruikerskenmerken configureren
1. Voer de Basis-DN voor de LDAP-server in om aan te geven waar de LDAP-gebruikers zich bevinden 

op de LDAP-server. 

Opmerking: De syntaxis voor het schrijven van een DN varieert en is afhankelijk van de LDAP-server 
die u gebruikt.

2. Voer de kenmerken in voor:

• Gebruikersnaam

• Voornaam

• Tweede voornaam

• Achternaam

• E-mailadres

3. Klik op Opslaan.

Gebruikers beheren
PharmGuard® Server-systeemadministrators kunnen lokale gebruikersaccounts en LDAP-gebruikersaccounts 
voor het PharmGuard® Server-webportaal maken en wijzigen.

Een nieuw lokaal gebruikersaccount maken
1. Selecteer Gebruikers in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning. De huidige lijst met 

gebruikersaccounts wordt weergegeven. 

2. Klik op Toevoegen en selecteer Plaatselijke gebruiker.

Afbeelding 21   

3. Vul de volgende velden in voor de nieuwe gebruiker:
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Gebruikersnaam, Voornaam, Tweede voornaam, Achternaam, E-mailadres, Wachtwoord, Bevestig 
wachtwoord (wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig).

4. Voer de status in (Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Geblokkeerd).

5. Klik op het relevante keuzevakje voor het Beveiligingsbeleid van het gebruikersaccount.

Wachtwoordwijziging vereist na volgende login: Selecteer deze optie om gebruikers te dwingen 
hun wachtwoord te wijzigen nadat ze voor de eerste keer hebben ingelogd bij het PharmGuard® 
Server-webportaal.

Accountblokkering uitschakelen: Selecteer deze optie als u niet wilt dat de gebruiker steeds wordt 
geblokkeerd na meerdere opeenvolgende mislukte inlogpogingen.

Wachtwoord verloopt nooit: Selecteer deze optie om aan te geven dat het huidige wachtwoord nooit 
verloopt. Met deze optie worden de instellingen van het wachtwoordbeleid van het systeem voor dit 
gebruikersaccount overschreven.

6. Klik in de lijst Rollen op minimaal één beveiligingsrol om aan de gebruiker toe te wijzen (als er geen 
geschikte rol is gemaakt, wijzigt u het gebruikersaccount om later roltoewijzigingen te kunnen 
toevoegen of wijzigen).

7. Klik op Opslaan.

Rollen beheren
PharmGuard® Server-systeemadministrators kunnen rollen voor het PharmGuard® Server-webportaal maken 
en beheren. Wanneer ze worden toegepast op specifieke gebruikersaccounts, bepalen deze rollen tot welke 
gebieden en functies gebruikers toegang hebben en welke ze kunnen gebruiken. 

De PharmGuard® Server wordt geleverd met diverse standaardrollen die vooraf zijn gedefinieerd tijdens 
de installatie. De PharmGuard® Server-systeemadministrator moet deze standaardrollen beoordelen om te 
bepalen of deze standaardrollen en hun toegewezen toegangsrechten als zodanig gebruikt kunnen worden 
of dat ze moeten worden gewijzigd of compleet moeten worden verwijderd.

Een rol maken
1. Selecteer Rollen in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning. De huidige lijst met rollen wordt 

weergegeven. 

2. Klik op Rol toevoegen.

Afbeelding 22   

3. Voer het volgende in:

Rol: De naam van de rol.

Beschrijving: Voer een beschrijving in met uitleg over het doel van deze rol.
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Aan deze rol toegewezen leden: Selecteer indien gewenst op welke gebruikersaccounts de nieuwe rol 
van toepassing is. 

4. Klik op Rolmachtigingen weergeven/bewerken om de gewenste toegangsrechten toe te wijzen 
(lezen, schrijven, maken, verwijderen, volledig beheer) aan de nieuwe rol. 

5. Klik op de naam van de gewenste applicatie om toegangsrechten toe te wijzen voor items of functies 
voor de betreffende applicatie.

Klik op de categorie om de subcategorieën weer te geven als deze nog niet worden weergegeven en 
wijs de toegangsrechten toe.

Als u bijvoorbeeld toegangsrechten voor Lezen, Schrijven, Maken en Verwijderen wilt toewijzen aan 
alle rapporten in de categorie Administratieve rapporten, selecteert u het keuzevakje Alles in de 
kolomkop.

Afbeelding 23   

6. Klik op Opslaan.

Een rol wijzigen
1. Selecteer Rollen in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning. De huidige lijst met rollen wordt 

weergegeven (als de lijst met rollen erg uitgebreid is, kunt u de filters gebruiken om snel een rol op 
te zoeken). 

2. In de kolom Rol klikt u op de rol die u wilt wijzigen.

3. Wijzig desgewenst de Naam en Beschrijving van de rol.

4. U kunt leden voor de rol toewijzen of verwijderen. 

5. Klik op Rolmachtigingen weergeven/bewerken om machtigingen voor de rol te bewerken.

6. Klik op Opslaan.

Een rol verwijderen
Een Rol kan niet worden verwijderd als er leden aan zijn toegewezen. Bewerk eerst de Rol om alle leden 
te verwijderen. De Administrator-rol kan niet worden verwijderd.

1. Selecteer Rollen in het vervolgkeuzemenu Systeemondersteuning. 

2. Klik op het keuzevakje naast de Rol.

3. Klik op Verwijderen.

4. In het bevestigingsdialoogvenster dat verschijnt, klikt u op Verwijderen om de verwijdering 
te bevestigen.
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Bijlage A  Instellingen voor het wachtwoordbeleid
Tabel 8 Instellingen voor het wachtwoordbeleid

Beleid Beschrijving Standaardinstelling

Notatie wachtwoord

Moet hoofdletters en kleine 
letters bevatten

Geeft aan of wachtwoorden al dan niet hoofdletters 
en kleine letters moeten bevatten.

De standaardinstelling 
is Uitgeschakeld 
(niet aangevinkt).

Moet ten minste één 
symbool bevatten

Geeft aan dat het wachtwoord ten minste één 
symbool moet bevatten.

Moet uit letter- en 
cijfertekens bestaan

Geeft aan of wachtwoorden al dan niet letter- en 
cijfertekens moeten bevatten.

Lengte wachtwoord

Minimale lengte wachtwoord

Het minimumaantal tekens waaruit het wachtwoord 
moet bestaan. Deze waarde moet tussen 4 en 99 
zijn, maar moet minder zijn dan, of gelijk zijn aan, 
de waarde die is ingevoerd bij Maximale lengte 
wachtwoord.

De standaardinstelling 
is 4 tekens.

Maximale lengte wachtwoord

Het maximumaantal tekens waaruit het 
wachtwoord mag bestaan. De waarde voor deze 
optie moet tussen 4 en 99 zijn, maar moet meer zijn 
dan, of gelijk zijn aan, de waarde die is ingevoerd bij 
Minimale lengte wachtwoord.

De standaardinstelling voor 
deze optie is 50 tekens. 

Vergrendeling wachtwoord

Account blokkeren na aantal 
mislukte pogingen

Het aantal mislukte inlogpogingen die gebruikers 
mogen hebben voordat hun account wordt 
geblokkeerd en ze geen toegang meer hebben 
tot het systeem. De waarde voor deze optie moet 
tussen 0 en 99 zijn. 

De standaardinstelling is 
0 (nul), dat wil zeggen dat 
gebruikersaccounts niet 
worden geblokkeerd als gevolg 
van mislukte inlogpogingen.

Maximaal aantal onthouden 
wachtwoorden

Het maximumaantal wachtwoorden dat het 
systeem onthoudt voor een gebruiker. Bij het 
wijzigen van een wachtwoord kunnen gebruikers 
een wachtwoord dat wordt onthouden door het 
systeem, niet opnieuw gebruiken. De waarde voor 
deze optie moet tussen 1 en 99 zijn. 

De standaardinstelling is 1.

Verlooptijdstip wachtwoord

Wachtwoord verloopt na 
aantal dagen

Het aantal dagen dat een wachtwoord van een 
gebruiker kan worden gebruikt voordat het 
verloopt en de gebruiker wordt gevraagd een 
nieuw wachtwoord te kiezen. De waarde voor deze 
optie moet tussen 0 en 365 zijn. 

De standaardinstelling is 
0 (nul), dat wil zeggen dat het 
wachtwoord niet verloopt.

Verloopwaarschuwing 
weergeven na aantal dagen

Wanneer u een waarde hebt ingevoerd bij 
Verlooptijdstip wachtwoord, geeft u vervolgens het 
aantal dagen op dat vooraf gaat aan het verlopen 
van het wachtwoord waarop het systeem een 
waarschuwingsbericht Wachtwoord verloopt gaat 
weergeven. De waarde voor deze optie moet tussen 
0 en 364 zijn.

De standaardinstelling 
is 5 dagen.
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